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Mkt Portuet.

De Entomologie in Nederland heeft wederom een gevoelig

verlies geleden door den dood van Dr. Herman, Willem van

der Weele, entomoloog aan 's Rijks Kina-ondernemingen te

Bandoeng, overleden op '29 Augustus j.l.

De overledene, die den leeftyd van slechts 30 jaar bereikte,

was entomolooo- in hart en ziel. Na orestudeerd te hebben in

de natuurhistorische wetenschappen aan de Leidsche Hooge-

school, vooral onder leiding van wijlen Prof. A. ('. K. Hoffman,

werd hij, na met succes de Acte Middelbaar-Onderwijs in

Plant-, Dier-, Delfstof- en Aardkunde te hebben verkregen,

reeds op 21-jarigen leeftijd benoemd tot leeraar in de Natuur-

lijke Historie aan de Hoogere Burgerschool te Nijmegen en

daarna aan die van Rotterdam en Schiedam.

Het onderwijs-geven kon hem echter op den duur niet

bekoren, daar hij zich meer aangetrokken gevoelde tot een

uitsluitend wetenschappelijken werkkring. Hij zette daarom

zijne studiën voort aan de Universiteit te Bern, onder leiding

van Prof. W. Studer, waarna hij op eene belangrijke dissertatie

over »Morphologie und Entwicklung der (I o-
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n a p p h y S e n der Odonaten« ') tot doctor in de plant-

en dierkunde promoveerde. Schrijver dezes mocht hierbij met

voldoening neerzien op het succes van zijn oud-leerling.

Korten tijd daarna werd van der Weele benoemd tot tweeden

Conservator voor de afdeeling Entomologie, aan 's Ryks

Museum van Natuurlijke Historie ce Leiden, in welke betrekking

hij het bewijs gaf van groote werkkracht te bezitten, zoodat

hij daar in alle opzichten was »the right man on the right

place«, iets wat door alle entomologen in den lande ten zeerste

gewaardeerd werd, te meer daar de omvang van het werk in

die afdeeling zoo verbazend was toegenomen, dat de eerste

conservator der insecten, de heer C. Ritsema Cz., zijn taak

niet meer alleen kon omvatten ; een jeugdige kracht toegevoegd

was een ware uitkomst. Dat het Museum van Natuurlijke

Historie te Leiden aan meer dergelijke jeugdige werkkrachten

behoefte heeft is een uitgemaakte zaak, die door de Regeering

wel eens ter harte mag genomen worden.

Ook is het meer dan wenschelijk dat de l)ezoldiging der

conservatoren verbeterd worde, meer in overeenstemming met

de waardigheid der wetenschap.

Wat van der Weele in een betrekkelijk korten tijd in dezen

werkkring tot stnud heeft gebracht, dank zij zijn jeugdig vuur

en talent van aanpakken, weten zijne entomologische collega's

het best te beoordeelen ; daarbij vond hij nog tijd, want geen

minuut ging verloren, voor een aantal grootere en kleinere

jniblicaties, ook in buitenlaudsche tijdschriften. Een overzicht

daarvan volgt hierachter.

Zoodoende kreeg hij een goeden naam als eutomoloog, ook

in het buitenland, wat tengevolge had, dat verschillende Europee-

sche musea hem het materiaal zijner speciaalstudie, de Nmroptera

in algemeenen zin, ter determinatie en bewerking toezonden.

Alhoewel zijn werkkring aan het Museum van Nat. Hist.

) In „Tijdsclinft vour JCiitoiuolugie" 49t' deel 190G (met 3 platen).
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te Leiden hem veel voldoening en waardeering bezorgde, zoo

ontwikkelde zieh niettemin een drang om toch ook iets van

de wereld te zien, wat nog versterkt werd doordat zich de

gelegenheid aanbood om mede te ding-en naar eene betrekking

in Indie. Na rijpelijk overwogen te hebben dat voor een jeugdig

natüuronderzoeker een tijdelijk verblijf in de trojien niet anders

dan nuttig kon zijn voor eene verdere ontwikkeling, besloot

van der Weele, na daartoe benoemd te zijn, de betrekking

van Entomoloog bij 's Rijks Kina-ondernemingen, in het begin

van 1909, te aanvaarden.

Ofschoon wij entomologen ziin heengaan aan het Museum

van Nat. Hist, aan den eenen kant zeer betreurden, moesten

wij toch toegeven dat het besluit niet anders dan nuttig kon

zijn voor de toekomst en wanneer, wal de jongeman zoozeer

hoopte, hij na een aantal jaren wellicht wederom aan het

Museum van Nat. Hist, aangesteld zou zijn, dan zou zijn

verblijf in Indie ook in het belang van het museumgeweest zijn.

Helaas ! het is alles anders gegaan dan wij gehoopt hadden;

gedurende een tijdelijk verblijf in Batavia bezweek hy aan de

daar heerschende cholera.

Is het heengaan van dien veell)eloveuden jongeman een groot

verlies voor de Entomologie, voor zijne ouders is de slag ont-

zettend ; in hem verliezen zij een eenigen zoon. Moge de

waardeering die van der Weele in zijn kort leven ondervonden

heeft een troost zijn voor zijne treurende familie.

De publicaties van van der Weele zijn de volgende :

1. Description of a new genus and species of Holophtkalmous

Ascalaphidae. Not. from the Leyd. Mus. Vol. XXIII p.

234—236.

2. The types of Ascalaphus maculatus Oliv., Myrmeleon hifas-

ciatum Oliv, and Mijrmeleon sinicatum Oliv, rediscovered.

Ibid. XXIV p. 167-168.
1»
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3. New and little-knowu Neuroptera, ibid. p. 203 —215.

4. Theleproctophylla variegata Klug and barbara L. are distinct

species. Ibid. Vol. XXV p. 9.5—98.

5. Eine neue Anci/loptei i/,v-Avt aus Liberia. Ibid. p. IGG—1G8.

6. Synonymical Notes concerning the Neuropterous genus

IMicomitus Mc. Lachl. Ibid. Vol. XXVI p 2ü0.

7. Uebersicht der Sialùìen. des indo-nialayischen Archipels.

Ibid. Vol. XXVI p. 207-222.

8. Ueber die von Prof. Dr. Gerstäcker beschriebenen Asca-

laphidae (Neuroptera). Ibid. Vol. XXVI. p. 226 —228.

9. Erster Nachtrag zu meiner Uebersicht der Sialiden des

indo-malayischen Archipels. Ibid. Vol. XXVIII p. 141 —145.

10. On the African species of the genus I^syehopsis Newra.

{Osmylidae). Ibid. p. 146—148.

11. Note on the AscalaphiJae {Planipennia) described by Lin-

naeus. Ibid. Vol. XXVmp. 153—157.

12. Eine neue Myrrneleonide aus Kamerun, Und. p. 158 —160.

13. Notizen über Sialiden und Beschreibung einiger neuen

Arten. Ibid. p. 217—264.

14. Notizen über Gerstaeclters ^fyrnleleoniden. Ibid. Vol XXX

p. 57—62.

15. A new and curious Burmese Ascalaphid from the Genoa

Museum (Glyptobasis spinicomis). Ibid. p. 245 —247.

16. New genera and sjiecies of Megaloptera Latr. Ibid,

p. 249—264.

17. Mecoptera and Plattipenitia of Insuliiide with I'iological

notes from Edw. Jacobson. Il)id. Vol. XXXI. p. 1 —100.

18. Panorpata und Planipcìoiia. Ergebnisse der Hamburger

Süiwest-Australischen Forschungsreise 1905. T. I.

19. Morphologie und Entwicklung der Goiiapophys^eii der

Odonaten. Tijdschr. voor Entomol. Deel XLIX 1906 p.

99_108, 3 platen.

20. Lin insecte étrange. Natural. Caiiad. Vol. 33. p. 55 —58,

3. iirr. I<t06.
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21. Insectes Neuroptères nouveaux. Bull, du Museum d'Hist.

natur. 19o7.

22. Eerste Sujìplement op den Catalogus der Nederlandsche

Xenroi'ferou/ea. TijdsclirifG voor Entomol. Deel L 1907

p. 121 —128.

23. Voorloopige Lijst der in Nederland waargenomen Ortho-

ptera. Ibid. p. 129—189.

24. Les Mi/rme(rOìiì(/('.'< de Madagascar. Bull. Scientifique de

France et de la Belgique, pul)lié p. A. <TÌard T. 41.

p. 249. —278. 14 fig. 1907.

25. Ueber die von Prof. Dr. Y. Sjöstedt auf seiner Reise in

Kamerun gesammelten Planipennia. Arkiv. Zool. Bd. 3

No. 1. 14 pp. 1 Tab. 2 fig. 1906.

2(5. Catalogue Systématique et descriptif des collections zoo-

logiques du baron Edra. de Selys Longchamps.

Fascicule VIII. Ascalaphides. Monographie avec 326

pages, 2 planches coloriées et 254 figures dans le texte.

Fascicule V. Mer/alopthes, Ire partie (Sialides et Rha-

pkidides). Monographie comprenant environ 60 figures

dans le texte et 4 planches noires.

27, On Panorpata and Planipennia collected in Western .lava:

Notes from the Leyden Museum Vol. XXXII p. 199- -202.


